
 تهیه وتنظیم:

 کتابخانه مرکز والیت

1397 

در صورتیکه مجموموت تماامیمر   -

 027پرد ات نشده تحویل موقت به 

ساعت برسد  ز  مانت به عضو بصمور  

اودکار  ز طرف نرم  فز ر جلوگیمر  

 او هد شد.

جهت تسویه تاایر   به کتابمخمانمه   -

 مر جعه شود.

 :تبصره 

حساب با  عضایي که  کتابخانه  ز تسویه

هرگونه بمدهي بمه کتابخانمه د رنمد  

 اودد ر  او هد نوود.

 رعایت نظم و سایر مقرر   کتابخانه

  رعایت سکو  به هنگام مطالعمه

 در کتابخانه  لز مي  ست.

   آشممامید    سممتعوا    اممورد

داانیا    ستفاده  ز تلفن هور ه 

 . در محل کتابخانه مونوت  ست

 ناممه بمر   کلیمه  مفاد  ین آئین

کنندگا  کتابخانه  عمم    ستفاده

 ز  عمممضا  هیمممي  علومممي  

کارمند    د نمشجویا  و  فمر د 

  الجر   ست. میهوا  الزم 

 

 تسویه حسماب

کلیه  عضا  هیي  علوي وکمارکمنما  

د نشگاه موظفند قبل  ز ااتوه ادممت 

اود در د نشگاه  کلیه کتب  ممانمتمي 

  اود ر  به کتابخانه مسترد نوایند.

  جریوه دیرکمرد

گیرنده در زمما   در صورتي که  مانت

شده  ز سو  کتابخانه  کتاب یما  تعیین

کتابهایي ر  که  مانت گرفتمه مسمتمرد 

ننواید  مشوو  جریوه دیرکرد او هد 

   شد.

درصورتیکه ممجموموت تماامیمر    -

روز برسمد و یما  07پرد ات نشده به 

مجووت بدهي ها  پرد ات نشده بمه 

ریا  برسد  ز تودید و  ممانمت 07777

کتاب بر   عضو بصمور  امودکمار 

 طرف نرم  فز ر جلوگیر  او هد شد.

 

 ر هنوا   ستفاده  ز ادما  کتابخانه 

 )مرکز آموزشي درماني پژوهشي والیت(



 

  ساعت کار کتابخانه

 7::03 لي صبح  7::0در ساعا   د ر 

 عصر

مقممرر    مانممت  تودیممد  رزرو و 

  سترد د کتاب
 عضا  کتابخانه بر بر با مقرر   منمدر  

تو ننمد  ز کتابخانمه  در جدو  ذیل مي

        کتاب  مانت بگیرند:

 

 مد رک الزم عضویت

  عضاء هیي  علوي د نشگاه  -

با در دست د شتن عکس  سکن شمده  

هور ه با  ر ئه کار  شناسایمي همیمي  

علوي  ز د نشگاه به کتابخانه ممر جمعمه 

- عضا  هیا  علوي قر رد د نوایند. )

حق  لتدریس جهت دریافمت کمار  

عضویت مي بایست  ز محل فمعمالمیمت 

اود نامه    مبني بر قر رد د تمدریمس 

 (. به مد  معین  ر ئه نوایند

 کارمند   د نشگاه  -    

با در دست د شتن عکس  سکمن شمده 

حکم کارگزیني به کتابمخمانمه  هور ه با

یا بیوارستا  محمل امدممت   مرکز 

 مر جعه کنند.

 تبصره:  
مد   عتبار عضویت تما پایما  دور    

تحصیل یا امدمت در د نمشگاه علموم 

 باشد. پزشکي گیال  مي

پمژوهشمي  کتابخانه مرکز آمموزشمي

به عمنمو   یمکمي  ز درماني والیت 

 0:11کتابخانه ها  تخصصي در سا  

بطور رسوي آغاز بکار کرد. هدف  ز 

 یجاد  ین و حد   فر هم آور  کلمیمه 

جر حي پمالمسمتمیم  منابع در زمینه 

ترمیوي سواتگي  جمر حمي  زیبایي

دها  ف  و صور    پمرسمتمار  و 

  بیهوشي تعریف شده  ست.

  فر د مجاز به  ستفاده  ز کتابخانه 

 عضاء هیي  علوي )رسوي  پیواني  -0

و قر رد د  حق  لتدریس( د نشمگماه 

 علوم پزشکي گیال 

پمیمومانمي(  -کارمند   )رسمومي -2

 د نشگاه

 کارمند   )طرحي( -:

 

 مد   مانت  عضا  کتابخانه

 )روز(

تعد د 

 کتاب

 0 27 هیا  علوي

د نشجویا  )فوق 

-تخصصي-تخصصي

  رشد(

02 0 

د نشجویا )دکتر   

-کارشناسي-حرفه   

 کارد ني(

07 : 

 2 07 کارمند   د نشگاه


